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SAFETY AND HYGIENE

OF ALL EXHIBITORS AND VISITORS

IS THE PRIORITY!

L34

This event
is produced to the
Informa
AllSecure Standard

Mr. Annop Jirojjaturonn
Director, JSR GROUP

COVID-19 has created a new standard of living and new way of doing business. This year, the exhibition turned to
hybrid - in the form of physical and virtual exhibitions. Onsite hygiene measures and social distancing polices have
been implemented and the organizer has considered the safety and hygiene of all exhibitors and visitors. This will
ensure the health and safety of all visitors and exhibitors under the safety standards of ‘Informa AllSecure’. The
organizer has collaborated with leading companies to install newest technology and tools to support this effort.
Some of the measures include automatic hand sanitizer dispensers, walkway-sprayed disinfectants which are
activated before entering the work, implement e-badges so as to avoid direct contact and more!
สถานการณโคว�ด-19 ไดสรางมาตรฐานใหมในการใชชวี ต� รวมถึงการทำธุรกิจ ในปนก้ี ารจัดงานแสดงสินคาไดมกี ารปรับตัวเปนแบบ
ผสมผสาน หร�อไฮบร�ด - การจัดงานบนพ�น้ ทีจ่ ดั งานจร�งและแบบออนไลน มีการใชมาตรการดานสุขอนามัยบร�เวณสถานทีจ่ ดั งาน
และการเวนระยะหางทางสังคม โดยผูจ ดั งานไดคำนึงถึงความปลอดภัยดานสุขอนามัยของผูร ว มแสดงงานและผูเ ขาชมงานเปน
สำคัญ เพ�อ่ สรางความมัน่ ใจภายใตมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย "Informa AllSecure" ผูจ ดั งานไดรว มมือ
กับ บร�ษทั ชัน้ นำในการติดตัง้ เทคโนโลยีและเคร�อ่ งมือทีท่ นั สมัย อาทิ เคร�อ่ งจายเจลทำความสะอาดมืออัตโนมัติ ทางเดิน
พนน้ำยาฆาเชือ้ กอนเขางาน การใชบตั รชมงานอิเล็กทรอนิกส เพ�อ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสโดยตรงและอืน่ ๆ !

A COLLECTION OF INDUSTRIAL ROBOTS
AND AUTOMATION AT INTERMACH 2020
Automation and Artificial Intelligence (AI) Robotics will transform Thai industry in both Production and Service
over the next 2-3 years. Here are some of the Robot and Automation System on display at INTERMACH 2020.
หุน ยนตอตั โนมัตแิ ละปญญาประดิษฐ (AI) จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยทัง้ ดานการผลิตและงานบร�การในชวง 2-3 ปขา งหนา
บางสวนในคอลเล็คชัน่ การจัดแสดงระบบอัตโนมัตแิ ละหุน ยนตแขนกลทีง่ าน INTERMACH 2020

INTERMACH PROVIDES OPPORTUNITY
AND SOLUTIONS FOR OUR NEEDS
The reasons for exhibiting at this event is that we want to explore market opportunity
especially in Post COVID19. This is the first industrial trade exhibition of the year. We
would like to show our potential, capability, and meet new customer groups. The
product groups that are being exhibited are ‘Inspection’, ‘Data management, Machine
Monitoring’ and ‘Automation systems’. This is designed to meet the needs of various
customer groups. This year has exceeded our expectations. The show has brought us
the opportunities and challenges that allow us to explore solutions to meet the needs of
our customers in the future.
สำหรับเหตุผลทีต่ ดั สินใจเขารวมงาน เพราะตองการสำรวจตลาด โดยเฉพาะหลังจากภาวะการฟ�น� ตัว
ของ โคว�ด 19 และโดยเฉพาะงานนีเ้ ปนงานแรกของอุตสาหกรรมทีก่ ลับมาจัดอีกครัง้ เพ�อ่ เปนการแสดง
ศักยภาพและตอบโจทยลกู คากลุม ใหมๆ โดยกลุม สินคาทีน่ ำมาจัดแสดง ไดแกกลุม Inspection,
Data management, Machine Monitoring และระบบออโตเมชัน่ เพ�อ่ ตอบสนองความตองการของ
กลุม ลูกคากลุม ตางๆ และสำหรับงานอินเตอรแมคปนก้ี ถ็ อื วาเปนงานทีใ่ หผลตอบรับทีเ่ กินคาดกับเรา
พรอมทัง้ โอกาสและโจทยใหเราไดศกึ ษาโซลูชน่ั หลายๆอยางเพ�อ่ นำมาตอบสนองความตองการของ
ลูกคาของเราในอนาคต
LATEST INNOVATION COOLING SYSTEM BY RADICON
Radicon is leading Industrial machinery in the region. We are
an expert in thermal management. This year, we bring the
latest in high performance cooling technology to the show.
The MLC-LTA closed-loop water cooling system (TOA55D) is
a small oil cooling system which is easy to install; another
highlight is AAX Cooling a- closed system electric control
cabinet that is Bug-free. We hope these innovations in cooling
will be beneficial and help reduce costs while saving the
environment.
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Radicon เปนผูน ำดานเคร�อ่ งจักรอุตสาหกรรมในภูมภิ าค เราเปนผู
เชีย่ วชาญดานการจัดการความรอน ในปนเ้ี รานำเทคโนโลยีระบายความ
รอนประสิทธิภาพสูงลาสุดมาจัดแสดง อาทิ ระบบระบายความรอนดวย
น้ำวงปด MLC-LTA (TOA55D) เปนระบบระบายความรอนดวยน้ำมัน
ขนาดเล็กทีต่ ดิ ตัง้ งาย และไฮไลทอน่ื ๆ คือระบบ AAX Cooling - ตูค วบคุม
ไฟฟาระบบปดไรแมลง เราหวังวานวัตกรรมการทำความเย็นเหลานีจ้ ะเปน
ประโยชนและสามารถชวยลดตนทุนในขณะทีร่ กั ษาสิง� แวดลอม

Mr. Thaweesak Sritranon
Executive

MS 3015 LASER MACHINE BY THERMAL –
DESIGNED AND MADE IN THAILAND
INTERMACH has the reputation as the center of sheet
metal machinery and is being introduced at just the right
time – these are the reasons why we continuously exhibit.
This year, we have brought the MS 3015 2000 watt fiber
laser machine that is designed and manufactured in
Thailand. This machine is made by Thai craftsmanship to
fill the needs of Thai manufacturers.
ดวยชือ่ เสียงของงานทีเ่ ปนงานศูนยรวมเคร�อ่ งจักรโลหะแผน และชวงเวลา
การจัดงานทีเ่ หมาะสมทำใหเราตัดสินใจออกงานนีม้ าอยางตอเนือ่ ง โดยป
นีเ้ ราไดนำเคร�อ่ งไฟเบอรเลเซอร MS 3015 2000 วัตต ทีอ่ อกแบบและผลิต
ภายในประเทศไทยมาจัดแสดง ทีส่ ามารถแสดงใหเห็นวาเคร�อ่ งจักรทีผ่ ลิต
โดยฝมอื คนไทยก็สามารถตอบสนองความตองการของคนไทยไดเชนกัน

Mr. Ekawee Vaitoonkiat
Managing Director

www.intermachshow.com
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PHYSICAL AND ONLINE

BUSINESS MATCHING PROGRAM
A MAJOR SUCCESS!
BOI’s offices around the world have invited major buyers to participate in SUBCON Thailand on business
matching programs. This year Subcon Thailand 2020 Business Matching program has turned digital. Due to
the COVID-19 Pandemic, travel restrictions and social distancing policies some overseas exhibitors cannot
travel and attend the business matching in person. The BOI has provided an additional online channel for
them to participate in the program. For the past two days, Exhibitors and Buyers have been busy in the
business matching meetings and also with physical and online programs. The target this year is a minimum
of 4,000 matching pairs with expected business transactions of 7 billion baht. Feedback from exhibitors and
buyers regarding the program is on route to achieve this and it is also on course to be another success!

จากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 จากขอจำกัดในการเดินทางและนโยบายการเวนระยะทางสังคม สงผลใหผูแสดงสินคา
ในตางประเทศบางรายไมสามารถเดินทางมาเขารวมการจับคูธุรกิจได ทาง BOI จึงไดจัดใหมีชองทางออนไลนเพ�่มเติมเพ�่อให
เปดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม โดยกองพัฒนาและเชื่อโยงการลงทุน และ สำนักงาน BOI ทั่วโลกไดเชิญผูซื้อรายใหญเขารวม
กิจกรรมจับคูธุรกิจที่งาน ซับคอนแลนด 2020 ซึ่งปนี้ไดพลิกโฉมสูความเปนดิจิทัล ในชวงสองวันที่ผานมาผูรวมแสดงสินคา
และผูซื้อชิ�นสวนมากมายที่ไดเขารวมการจับคูธุรกิจออนไลนรวมถึงและการจับคูแบบปกติ ซึ่งตั้งเปาไวในปนี้จะมีการจับคูขั้นต่ำ
ถึง 4,000 คู กอใหเกิดธุรกรรมธุรกิจมูลคา 7 พันลานบาท สงผูรวมแสดงสินคาและผูซื้อผูเขารวมสูความสำเร็จไปอีกขั้น

C40
SUBCON THAILAND
AN EXCELLENT SHOW WITH A GREAT
VARIETY OF BUYERS
Booth no.

Our company has been established for almost 30 years
and has been selling welding wires and quality steel
shaft exclusively. The reason that we exhibit is because
this is the best place to introduce our products to
entrepreneurs – with a variety of products and our
non-stop development. Our main products are cold
rolled wire types that are ready to customize in all types
and sizes, especially special sizes. Despite COVID-19,
we have received better feedback than expected.
Thank you to the organizer who created the event that
organizes a variety of activities including business
matching. There has been a great variety of buyers
participating in this program.
บร�ษทั ของเรากอตัง้ มาเกือบ 30 ปแลวจำหนายลวดเชือ่ มและเหล็ก
เพลาคุณภาพ เหตุผลทีเ่ ราจัดแสดง เนือ่ งจากเปนสถานทีแ่ นะนำ
ผลิตภัณฑของเราใหกบั ผูป ระกอบการ - ดวยผลิตภัณฑทห่ี ลาก
หลายและการพัฒนาที่ไมหยุดยัง้ ของเรา ผลิตภัณฑหลักของเราคือ
ประเภทลวดร�ดเย็นทีพ
่ รอมปรับแตงในทุกประเภทและทุกขนาดโดย
เฉพาะขนาดพ�เศษ แมจะเปนชวง โคว�ท-19 แตเราก็ไดรบั ผลการตอบ
รับทีด่ เี กินความคาดหมาย ขอขอบคุณผูจ ดั งานซับคอน ไทยแลนด
ทีจ่ ดั งานทีจ่ ดั กิจกรรมทีห่ ลากหลายรวมถึงการจับคูธ รุ กิจ มีผซู อ้ื
จำนวนมากเขารวมในโปรแกรมนี้

Mr.Thanin Prakobsaeng

Menam Stainless Wire Public Co., Ltd.

คุณธานินทร ประกอบแสง

บร�ษัท แมน้ำ สแตนเลส ไวล จำกัด (มหาชน)

www.subconthailand.com
Media Partners:

MAJOR ACTIVITIES OVER THE
PAST DAYS SHIFT BETWEEN
BUSINESS AND CELEBRATION.
Over the show period, there have been multiple activities including seminars,
business negotiations, product demonstrations, networking and more!
ตลอด 2 วันกับหลากหลายกิจกรรม ทัง้ การสัมมนา การเจรจาการคา พรอมการจัดแสดง
ชิน� สวนอุตสาหกรรม พรอมการสรางเคร�อขายธุรกิจ!

